


Spis treści:

1. Pismo  z  dn.16  stycznia  1950  r.  od  Konserwatora
Generalnego  Jana  Zachwatowicza  do  Karola  Sicińskiego
dot.  objęcia  stanowiska  Kierownika  Państwowej  Pracowni
Konserwacji  Zabytków  Architektury  Filii  w  Kazimierzu
n/Wisłą.
Odpowiedź na pismo z dn. 16 stycznia 1950 r.

2. Podanie  Bronisława  Mineyko  o  przyjęcie  w  charakterze
praktykanta  do  pracowni  Konserwatorskiej  w  Kazimierzu
n/Wisłą.  Podanie  zawiera  referencje  wystawione  przez  
prof. Antoniego Karczewskiego dn. 23 maja 1950 r.

3. -  4.  Umowa z  dn.  13 kwietnia  1950 r.  zawarta  pomiędzy
Ministerstwem  Kultury  i  Sztuki  a  Karolem  Sicińskim  
dot.  objęcia  stanowiska  Kierownika  Państwowej  Pracowni
Konserwacji  Zabytków  Architektury  Filii  w  Kazimierzu
n/Wisłą.

5. Pismo  z  dnia  27  kwietnia  1950  r.  do  Antoniego
Karczewskiego.

6. Zarządzenie  wewnętrzne  nr  4  z  dn.  15  grudnia  1950  r.  
dot.  przejęcia  majątku  pracowni  przez  przedsiębiorstwo
państwowe.

7. Sprawozdanie z dnia 18 grudnia 1950 r. dotyczące majątku
ruchomego  Państwowej  Pracowni  Konserwacji  Zabytków
Architektury Filii w Kazimierzu n/Wisłą.

8. Pismo od Generalnego Konserwatora z dn. 3 kwietnia 1951 r.
dot.  przekazania  modelu  Kazimierza  n/Wisłą  z  wystawy
Konserwatorskiej  MN  w  Warszawie  jako  depozyt  
do miejscowego użytku.

9. Odpis MKiS Departament Administracyjny z dn. 6 kwietnia
1951  r.  dot.  zwrotu  wpłaconego  uposażenia  pracownikom
Pracowni Konserwacji Zabytków.

10. Pismo z dnia 7 kwietnia 1951 r. dot. objęcia stanowiska
starszego  projektanta  Pracowni  Konserwacji  Zabytków
Architektury Filii w Kazimierzu n/Wisłą.



11. Pismo  z  dn.  12  kwietnia  1951  r.  do  obywateli
kierowników  Pracowni  P.P.K.Z  zawierające  prośbę  
o  przedstawienie  materiałów  stanowiących  podstawę  do
wystawienia rachunków.

12. Pismo z dnia 17 kwietnia 1951 r. do P.K.Z w Warszawie
dot. zatrudnienia pomocy kancelaryjnej.

13. Zapotrzebowanie miesięczne na kwiecień 1951 r.
14. Pismo do P.K.Z z dn. 17 kwietnia 1951 r. zawierające

zapotrzebowanie  miesięczne  oraz  rachunki  za  wykonaną
dokumentację.

15. Prośba z dn. 25 kwietnia 1951 r .z P.K.Z o przesłanie
danych potrzebnych do opłacenia rachunków.

16. Pismo Dyrektora Głównego Urzędu Konserwatorskiego
z  dn.  28  kwietnia  1951  r.  dot.  przyjazdu  komisji  w  celu
przekazania Pracowni.

17. - 18. Odpowiedź na pismo z dn. 28 kwietnia 1951 r. dot.
danych potrzebnych do opłacenia rachunków (Poz. 15).

19. Pismo z dn. 15 maja 1951 r. od Głównego Konserwatora
P.K. Z dot. wypełnienia deklaracji podatkowej.

20. Odpowiedź na pismo z dn. 17 kwietnia 1951 r. (Poz. 12)
dot. zatrudnienia pomocy kancelaryjnej.

21. Pismo z dn.15 maja 1951 r. dotyczące ustalenia limitu
inwestycyjnego.

22. Pismo  z  dn.  17  maja  1951  r.  P.K.Z  dot.  przekazania
pieniędzy na wypłatę poborów.

23. Odpowiedź z dn. 19 maja 1951 r.  na pismo (Poz. 22)
załączające listę płac oraz oświadczenia.

24. Prośba P.K.Z z dn. 21 maja 1951 r. o nadesłanie adresów
i numerów kont Oddziału Wydziału Finansowego, Zakładu
Lecznictwa Pracowniczego, P.K.O.

25. 28. Pismo z dn. 27 maja 1951 r. napisane przez Chaima
Goldberga do Premiera Hilarego Minca.

29. 32. Pismo z dn. 27 maja 1951 r. napisane przez Chaima
Goldberga.

33. Pismo  z  dn.  25  maja  1951  r.  dot.  pokrycia  kosztów



wydatków gospodarczych.
34. Odpowiedź na pismo z Poz. 24.
35. Pismo z dn. 29 maja 1951 r. zawierające numery kont.
36. Pismo  z  dn.  4  czerwca  1951  r.  prośba  o  wyjaśnienie

zaległej wypłaty za delegacje z miesiąca kwietnia.
37. Odpowiedź  na  pismo  z  dn.  30  kwietnia  1951  r.  dot.

zapotrzebowania na materiały i surowce pracowni.
38. Pismo  z  dn.  5  czerwca  1951  r.  z  prośbą  o  podanie

danych dot. działalności pracowni.
39. Odpowiedz na Poz.38.
40. Pismo z  dn.  7  czerwca 1951 r.  z  listą  płac z  prośbą  

o przesłanie jej do Głównego Księgowego P.K.Z.
41. Pismo z dn. 11 czerwca 1951 r. z Gabinetu Ministra 

przekazujące list Chaima Goldberga (Poz. 25/26//27/28).
42. Zawiadomienie z d. 13 czerwca 1951 r. o przekazaniu 

zwrotu kosztów podróży służbowej.
43. - 44. Zarządzenie numer 5 z dnia 18 czerwca 1951 r. 

z prośbą o przekazanie sprawozdania.
45. Pismo z dnia 19 czerwca 1951 r. dot. centralizacji 

księgowości P.K.Z.
46. Pismo z dn. 19 czerwca 1951 r. do Ministra 

Budownictwa Miast i Osiedli dot. propozycji Chaima 
Goldberga.

47. Pismo z dn. 19 czerwca 1951 r. zawierające listę płac 
z prośbą o jej zwrot.

48. Pismo z dn. 19 czerwca 1951 r. do Ministra 
Budownictwa Miast i Osiedli dot. propozycji Chaima 
Goldberga. Z adnotacją informującą o rozmowie 
telefonicznej.

49. Pismo z dn. 25 czerwca 1951 r. do P.K.Z Wydział 
Personalny o niezrealizowaniu zatrudnienia

50. Pismo z dn. 25 czerwca 1951 r. do Wydziału 
Zaopatrzenia o zapotrzebowaniu na miesiąc lipiec.

51. Pismo z dnia 25 czerwca 1951 r. zawierające 
sprawozdanie za okres od 1 do 30 czerwca 1951 r.



52. Pismo z dn. 25 czerwca 1951 r. z prośba Sicińskiego 
o nieodpłatne wykonywanie projektów budownictwa 
prywatnego przez P.K.Z.

53. Pismo z dn. 25 czerwca 1951 r. do Dyrekcji P.K.Z 
dotyczące niezgodności co do listy płac.

54. Zarządzenie numer 8 z dnia 29 czerwca 1951 r. dot. 
wprowadzenia kart pracy.

55. - 56. Pismo z dnia 28 kwietnia 1951 r. dot. kart pracy 
oraz Zbiorczych Kart Materiałowych.

57. Pismo z dn. 30 czerwca 1951 r. informujące o przesłaniu
listy płac z prośbą o jej zwrot do Głównego Księgowego 
P.K.Z.

58. Pismo z dn. 4 lipca 1951 r. informujące o braku 
odpowiedzi na pismo Poz. 52.

59. Odpowiedź z dnia 11 lipca 1951 r. na pismo Poz. 52 oraz
57.

60. Zarządzenie numer 12 z dnia 12 lipca 1951 r. 
wykonywania przez pracowników pracowni dodatkowych 
prac bez wiedzy i zgody Dyrekcji.

61. Pismo z dn. 13 lipca 1951 r. dotyczące przesłania 
zaległego rachunku za telefon.

62. Pismo z dn. 19 lipca z prośbą o przesłanie 
zapotrzebowania na materiały importowe.

63. Odpowiedz na pismo z Poz. 61.
64. Pismo z dn. 25 lipca 1951 r. z listą płac z prośbą 

o przesłanie jej do Głównego Księgowego P.K.Z.
65. Pismo z dnia 26 lipca 1951 r. zawierające zarządzenia 

numer 9 z dnia 30 czerwca 1951 r. w sprawie dyscypliny 
pracy.

66. Pismo z dnia 30 lipca 1951 r. zawierające listę na odbiór 
węgla opałowego.

67. Załącznik z dnia 30 czerwca 1951 r. z wykazem 
imiennym osób czekających na przydział węgla opałowego.

68. Lista płac numer 4 za okres 1 lipca do 31 lipca 1951 r.
69. Pismo z dnia 31 lipca 1951 r. dot. zwrotu zapłaconej 



gotówki za opłaty telefoniczne oraz zapotrzebowania na 
maszynę do pisania.

70. Pismo z dnia 31 lipca 1951 r. zawierające sprawozdanie 
za miesiąc lipiec, plan pracy na miesiąc sierpień oraz kartę 
pracy i listę płac70.

71. - 72. Zarządzenie numer 16/51 z dn. 9 sierpnia 1951 r. 
dot. Uchwały Prezydium Rządu w sprawie pracy i zakresu 
działania Sekcji Personalnej.

73. - 74. Pismo z dn. 10 sierpnia 1951 r. ukazujące 
planowane wydatki pracowni na miesiąc sierpień.

75. Pismo z dn. 18 sierpnia 1951 r. ze sprawozdaniem za 
miesiąc lipiec i planem na sierpień.

76. Pismo z dnia 18 sierpnia 1951 r. od Dyrektora 
Technicznego P.K.Z zawierające formularze kart pracy.

77. Pismo z dnia 20 sierpnia 1951 r. zawierające informacje 
o opłatach za telefon za miesiąc lipiec oraz sierpień.

78. Pismo z dnia 20 sierpnia 1951 r. dot. zapotrzebowania na
materiały importowane.

79. Pismo z dnia 22 sierpnia 1951 r. dot. zapotrzebowania na
kalki rysownicze.

80. Odpowiedz z dnia 22 sierpnia 1951 r. na pismo Poz. 72.
81. - 82. Pismo z dnia 22 sierpnia 1951 r. dotyczące 

zaopatrzenia na rok 1952 r.
83. Pismo z dnia 24 sierpnia 1951 r. dot. opłat za rachunki 

telefoniczne, przesłania kwoty na wydatki pracowni.
84. Pismo z dnia 24 sierpnia 1951 r. 
85. Odpowiedz na pismo z dnia 22 sierpnia 1951 r. 

dotyczące zapotrzebowania na rok 1952 r.
86. Pismo z dnia 27 sierpnia 1951 r. zawierające karty pracy.
87. Pismo z dn. 28 sierpnia 1951 r. zawierające listę płac.
88. Pismo z dn. 30 sierpnia 1951 r. z pokwitowana listą płac.
89. Oświadczenie z dnia 30 sierpnia 1951 r. informujące że 

Siciński nie jest już płatnikiem podatku od wynagrodzeń 
pochodzących z innych źródeł.

90. Lista płac numer 5 za okres od 18 do 31 sierpnia 1951 r.



91. Stan zatrudnienia w miesiącu sierpniu WZÓR.
92. Tabela ukazująca stan zatrudnienia (brak miesiąca).
93. Tabela ukazująca stan zatrudnienia w miesiącu sierpniu.
94. Pismo z dn. 4 września 1951 r. ukazujące planowane 

wydatki pracowni.
95. Pismo z dn. 4 września 1951 r. informujące o braku 

przesłania listy płacy za miesiąc sierpień.
96. Telefonogram z dnia 6 września 1951 r.
97. Pismo z dnia 8 września 1951 r. z prośbą do 

Konserwatora Wojewódzkiego o opracowanie dokumentacji 
projektowej.

98. Pismo z dnia 8 września 1951 r. z oświadczeniem 
podatkowym.

99. Odpowiedź na pismo Poz.91.
100. Odpowiedź na pismo Poz.90.
101. Pismo z dn. 10 września 1951 r. dot. zapotrzebowania na

sprzęt pożarniczy, ratunkowy i ochronny.
102. Oświadczenie dla uzyskania zasiłku z dnia 10 września 

1951 r.
103. Pismo z dnia 11 września zwierające zwolnienie z pracy 

dla ob. Potworowskiego.
104. Odpowiedź na pismo z poz. 96.
105. Pismo z dnia 11 września 1951 r, zawierające karty 

pracy.
106. Pismo z dnia 11 września 1951 zawierające plan pracy 

na październik.
107. Odpowiedź na pismo z poz.98.
108. Pismo z dnia 18 września 1951 r. zawierające rachunki 

za podróże służbowe.
109. Pismo z dn. 19 września 1951 r. zawierające listy płac 

do odesłania.
110. Pismo z dn. 17 września 1951 r. dotyczące płatnej 

praktyki wakacyjnej.
111. Pismo z dnia 27 września zawierające karty pracy za 

miesiąc wrzesień.



112. Pismo z dnia 27 września zawierające podpisane karty 
pracy za miesiąc wrzesień.

113. Pismo z dnia 27 września zawierające listę płac za 
miesiąc wrzesień.

114. Lista płac.
115. Pismo z dn. 30 października 1951 r. zawierające 

przedstawienie zliczenia planu finansowego dokumentacji.
116. Pismo z dnia 8 października zawierające sprawozdanie 

za miesiąc wrzesień.
117. Pismo z dn. 6 października zawierające listy zasiłków 

rodzinnych.
118. Pismo z dnia 10 października 1951 r. dot. 

ob. Potworowskiego.
119. Pismo z dn. 12 października zawierające karty pracy.
120. Pismo z dn. 24 października 1951 r. dot. wykonania 

robót kamieniarsko-rzeźbiarskich.
121. Pismo z dnia 26 października 1951 r. lista płac z prośbą 

o jej przesłanie.
122. Pismo z dnia 29 października 1951 r. zawierająca 

fakturowaną listę płac
123. Lista płac.
124. Pismo z dn.31 października informujące o wycofaniu 

zaleconych prac dla pracowni.
125. Pismo z dn. 12 listopada 1951 r. pokwitowana lista 

zasiłków rodzinnych.
126. Pismo z dn. 6 października lista wypłat zasiłków 

rodzinnych.
127. Pismo z dn. 13 listopada 1951 r. w sprawie anulowania 

zleceń.
128. Pismo z dnia 15 listopada 1951 r. z prośbą anulowania 

zleceń.
129. Pismo z dnia 20 listopada z prośbą o rozliczenie 

wydatków pracowni.
130. Pismo z dn. 26 listopada 1951 r. z listą płac za miesiąc 

listopad z prośbą o zwrot pokwitowanego dokumentu.



131. Pismo z dn. 26 listopada 1951 r. z rozliczeniem 
bieżących wydatków.

132. Pismo z dn. 28 listopada 1951 r. z pokwitowaną listą 
płac.

133. Lista płac.
134. Pismo z dn. 30 listopada 1951 r. prośba o nadesłanie 

odpisu z inwentaryzacji pracowni.
135. Pismo z dn. 26 listopada 1951 r. rachunki za opał 

zimowy.
136. Pismo z dn. 9 grudnia 1951 r. pokwitowana lista 

zasiłków rodzinnych.
137. Pismo z dn. 5 grudnia 1951 r. lista zasiłków rodzinnych 

z prośbą o jej zwrot.
138. Pismo z dn. 19 grudnia 1951 r. dot. zaawansowania prac 

inwentaryzacyjnych.
139. Pismo z dn. 22 grudnia 1951 r. lista płac za miesiąc 

grudzień.
140. Pismo z dn. 24 grudnia 1951 r. pokwitowana lista płac.
141. Pismo z dn. 22 grudnia 1951 r. potwierdzające 

otrzymanie należności za prace inwentaryzacyjne.
142. Pismo z dn. 27 grudnia 1951 r. zawierające arkusze 

inwentaryzacyjne.
143. Pismo z dn. 28 grudnia 1951 r. dot. wypowiedzenia 

pracy dla ob. Szymczyk Wandy.
144. Pismo z dn. 28 grudnia 1951 r. rozwiązanie stosunku 

pracy dla ob. Szymczyk Wandy.
145. Lista płac (pusta).
146. - 147. Karty pracy, lista obecności.
148. Pismo z dn. 31 grudnia 1951 r. dotyczące rozliczenia 

rachunków telefonicznych.
149. Pismo z dn. 5 stycznia 1952 r. lista zasiłków rodzinnych.
150. Odpowiedź na pismo poz.142.
151. Pismo z dn. 15 stycznia 1952 r. lista płacy za urlop 

wypoczynkowy.



152. Pismo z dn. 16 stycznia 1952 r. z prośbą o informację 
o otrzymaniu odpisu aktu zdawczo-odbiorczego.

153. Pismo z dn. 20 stycznia 1952 r. informujące o objęciu 
przez Jerzego Zielińskiego stanowiska Dyrektora P.K.Z.

154. Pismo z dn. 21 stycznia 1952 r. informujące o objęciu 
przez P. Kozińskiego stanowiska Zastępcy Dyrektora P.K.Z.

155. Zarządzenie 10/52 z dnia 21 stycznia 1952 r. 
dot. uregulowania przyjmowania pracowników przez 
dyrektora P.K.Z.

156. Zarządzenie 11/52 z dnia 21 stycznia 1952 r. 
dot. uregulowania przyjmowania pracowników przez 
dyrektora P.K.Z (przypomnienie).

157. Pismo z dn. 26 stycznia 1952 r. dot. wypłaty poborów 
ob. Szymczyk.

158. Pismo z dn. 28 stycznia 1952 r. dot. opłat za rachunki 
telefoniczne.

159. Pismo z dn. 28 stycznia 1952 r. z trzema listami płac.
160. Pismo z dn. 28 stycznia 1952 r. odpowiedź na poz. 146.
161. Pismo z dn. 31 stycznia 1952 r. z prośbą o odesłanie 

wzorów pieczątek.
162. Telegram z prośbą o przesłanie sprawozdania 

z organizacji pracowni. Styczeń 1951 r.
163. Pismo z dn. 4 lutego 1952 r. z lista zasiłków rodzinnych.
164. Pismo z dn. 9 lutego 1952 r. pokwitowana lista płac.
165. Odpowiedź na pismo z dnia 9 lutego poz. 158.
166. Pismo z dn. 5 marca 1952 r. dot. przydziału na opał.
167. Pismo z dn. 10 maja 1952 r. dot. braku planowanego 

zatrudnienia w pracowni.
168. Pismo z dn. 3 listopada 1952 r. zawiadamiające 

o przybyciu Mieczysława Czerwińskiego.
169. Pismo z dn. 12 listopada 1952 r. dot. przedłużenia 

wniosku o dostarczenie opału do lokalu pracowni.
170. Pismo z dn. 22 grudnia 1952 r. lista płac za miesiąc 

grudzień.



171. Pismo z dn. 16 grudnia 1952 r. lista płac za miesiąc 
listopad.

172. Pismo z dn. 30 grudnia 1952 r. fakturowane listy płac za 
miesiąc listopad.

173. Pismo z dn. 30 grudnia 1952 r. z prośbą o udzielenie 
urlopu.

174. Lista płac.
175. Lista płac.
176. Zestawienie zbiorcze spisów z natury.
177. Arkusz spisu z natury.
178. Spis majątku trwałego.
179. Pismo z dn. 8 stycznia 1953 r. oświadczenie podatkowe 

z prośbą o wypełnienie.
180. Pismo z dn. 8 stycznia 1953 r. lista płac 

z wyrównaniami..
181. Pismo z dn. 16 stycznia 1953 r. wyjaśnienia dot. płacy.
182. Pismo z dn. 24 stycznia 1953 r. lista płac za styczeń.
183. Lista płac.
184. Pismo z dn. 2 lutego 1953 r. fakturowana lista płac za 

styczeń.
185. Pismo z dn. 20 lutego 1953 r. w sprawie wystawiania 

i fakturowania faktur.
186. Pismo z dn. 24 lutego 1953 r. lista płac.
187. Pismo z dn. 3 marca 1953 r. fakturowana lista płac.
188. Pismo z dn. 26 marca 1953 r. lista płac za marzec.
189. Pismo z dn. 7 kwietnia 1953 r. fakturowana lista płac za 

marzec.
190. Pismo z dn. 9 kwietnia 1953 r. w sprawie kosztów 

nadzoru autorskiego.
191. Pismo z dn. 12 kwietnia 1953 r. w sprawie czynszu za 

lokal użytkowy.
192. Pismo z dn. 25 kwietnia 1953 r. z wyjaśnieniami 

dot. braku rachunków za delegację.
193. Pismo z dn. 25 kwietnia 1953 r. dot. bezpłatnego 

użytkowania lokalu.



194. Pismo z dn. 25 maja 1953 r. przypominające o wypłacie 
należności za delegacje.

195. Pismo z dn. 26 maja 1953 r. listy płacy za maj.
196. Pismo z dn. 28 maja 1953 r. fakturowana lista płac.
197. Lista płacy.
198. Pismo z dn. 15 czerwca 1953 r. rachunki za delegację.
199. Pismo z dn. 25 czerwca 1953 r. listy płac.
200. Pismo z dn. 27 czerwca 1953 r. pokwitowane listy płac
201. Lista płacy.
202. Pismo z dn. 24 lipca 1953 r. rachunek za delegację.
203. Pismo z dn. 25 lipca 1953 r. listy płac za lipiec.
204. Pismo z dn. 28 lipca 1953 r. fakturowana lista płacy.
205. Pismo z dn. 8 sierpnia 1953 r. prośba o wydanie 

pozwolenia na wypożyczenie obiektów z pracowni.
206. Pismo z dn. 12 sierpnia 1953 r. prośba o wydanie modeli

i odlewów z pracowni.
207. Pismo z dn. 19 sierpnia 1953 r. z podziękowaniami za 

wypożyczenie obiektów.
208. Pismo z dn. 26 sierpnia 1953 r. lista płacy za sierpień.
209. Pismo z dn. 29 sierpnia 1953 r. pokwitowana lista płacy.
210. Lista płacy.
211. Pismo z dn. 17 września 1953 r. rozliczenie z wydatków 

administracyjnych.
212. Pismo z dn. 17 września 1953 r. rachunki za delegację.
213. Pismo z dn. 26 września 1953 r. lista wypłat za wrzesień.
214. Rozliczenie wydatków bieżących (brak daty).
215. Pismo z dn. 29 września 1953 r. fakturowana lista płac.
216. Lista płac.
217. Pismo z dn. 26 października 1953 r. lista płacy za 

październik.
218. Pismo z dn. 28 października 1953 r. prośba 

o zaopatrzenie pracowni o opał na zimę.
219. Pismo z dn. 29 października 1953 r. potwierdzona lista 

płac za październik.
220. Lista płac.



221. Pismo z dn. 2 listopada 1953 r. odpowiedź na pismo 
z dnia 27 października 1953 r.

222. - 224. List z dnia 1 listopada 1953 r. dot. spraw 
związanych z funkcjonowaniem pracowni.

225. Pismo z dn. 12 listopada 1953 r. pokwitowana lista 
wyrównawcza.

226. Pismo z dn. 26 listopada 1953 r.
227.  - 228. Lista płac.
229.  Pismo z dn. 23 grudnia 1953 r. lista płacy.
230.  Pismo z dn. 27 grudnia 1953 r. potwierdzona lista płacy.
231.  Pismo z dn. 25 stycznia 1954 r. lista płacy.
232.  Pismo z dn. 28 stycznia 1954 r. pokwitowana lista 

płacy.
233.  Lista płacy.
234.  Zapotrzebowanie na wypłatę wynagrodzeń za styczeń 

1954 r.
235.  Pismo z dn. 19 lutego 1954 r. prośba o przesłanie kalki 

rysunkowej.
236.  Pismo z dn. 22 lutego 1954 r. lista płac za luty.
237.  Lista płac.
238.  Pismo z dn. 26 lutego 1954 r. fakturowana lista płacy.
239.  Pismo z dn. 4 marca 1954 r. z prośbą o wypełnianie 

karty pracy.
240.  Pismo z dn. 5 marca 1954 r. dot. wydatków 

administracyjnych.
241.  Pismo z dn. 8 marca 1954 r. odpowiedź na poz. 230.
242.  Pismo z dn. 25 marca 1954 r. lista płacy.
243.  Pismo z dn. 30 marca 1954 r. karta pracy za marzec.
244.  Pismo z dn. 26 kwietnia 1954 r. lista płacy.
245.  Pismo z dn. 29 kwietnia 1954 r. karta pracy za 

kwiecień.
246.  Pismo z dn. 29 kwietnia 1954 r. pokwitowana lista płac.
247.  Pismo z dn. 6 maja 1954 r. rachunki za delegacje.
248. - 250. Pismo z dn. 22 maja 1954 r. informacja 

o zakończeniu prac.



251. Pismo z dn. 26 maja 1954 r. lista płacy.
252. - 253.  Pismo z dn. 30 maja 1954 r. pokwitowana lista 

płacy.
254. Pismo z dn. 4 czerwca 1954 r. karta pracy.
255. Pismo z dn. 26 czerwca 1954 r. lista płacy.
256. Pismo z dn. 26 lipca 1954 r. lista płacy.
257. Pismo z dn. 30 lipca 1954 r. pokwitowana lista płacy.
258. Pismo z dn. 26 sierpnia 1954 r. lista płacy.
259. Pismo z dn. 27 stycznia 1955 r. lista płacy.
260. Pismo z dn. 15 maja 1955 r. prośba o zrealizowanie 

należności za rachunki.
261. Pismo z dn. 6 czerwca 1955 r. przedstawienie rachunku.
262. 263. Pismo z dn. 27 czerwca 1955 r. protokół wizytacji 

składnicy akt.
264. - 265. Umowa o praktykę zbiorową, wakacyjną 

9 czerwca 1953 r.
266. Ramowy program praktyk studenckich.
267. Prośba o oddelegowanie studentów na praktyki 

20 czerwca 1953 r.
268. Pismo z dn. 12.7.1953 r.
269. - 270. Umowa z dnia 3 VIII. 1953 r.
271. List Andrzeja Tomaszewskiego z dnia 7 lipca 1953 r. 

informujący o uzyskanej zgodzie na odbycie praktyk w pracowni.
272. Prośba o przyjęcia zgłoszenia na praktyki 7 kwietnia 

1953 r.
273. 28 lipca 1953 r. zaświadczenie o odbyciu praktyki przez 

A. Tomaszewskiego.
274. 20 czerwca 1953 r. informacja o wykonaniu warunków 

umowy o praktykę zbiorową, wakacyjną.
275. 18 czerwca 1953 r. list z umową z prośbą o jej 

podpisanie.
276. - 277. Ramowy program praktyk studenckich.
278. - 279. Umowa o praktykę zbiorową, wakacyjną.
280. List Jerzego Wójcika z 15 czerwca 1954 r. z prośba 

o podpisy na umowie o praktykę.



281. List z 5 czerwca 1954 r. z podziękowaniami za odbytą 
praktykę.

282. Dokument z 1957 r. informujący o przejęciu pracowni 
Sicińskiego.

283. List Roszkowskiej do Sicińskiego z prośbą o pracę pod 
jego kierunkiem 18 grudnia 1958 r.

284. Pismo z dn. 27.2.1959. Pismo odręczne. 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































